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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
 
Στην Αθήνα, σήµερα, την   12.11.2013,  µεταξύ: 
 
1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» 

µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 
αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, 
(στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 

       & 
2) Αφετέρου της επιχείρησης «SmarTech M ολδοβανίδου Καλλιόπη» που 

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αδριανουπόλεως αρ. 24, Νέα Σµύρνη, µε 
Α.Φ.Μ. 31467769, αρµόδια ∆.Ο.Υ: Νέας Σµύρνης και εκπροσωπείται νόµιµα 
από την κα Μολδοβανίδου Καλλιόπη µε Α.∆.Τ. ……… που εκδόθηκε από το 
Τ.Α. …………. (στο εξής θα αποκαλείται «Εργολάβος»), 

 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Απασχολουµένων, προκειµένου να προβεί 
σε ανάθεση του έργου της περιοδικής συντήρησης των ανελκυστήρων κτηρίων 
ιδιοκτησίας των Τοµέων του που ευρίσκονται στην Αθήνα, καθώς και της 
ανάθεσης εργασιών για την πιστοποίηση ανελκυστήρων κτηρίων, προέβη σε 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, κατά τον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο 
δεύτερος  συµβαλλόµενος, ο οποίος κατά δήλωσή του, έχει εµπειρία και τις 
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ως και την υλικοτεχνική υποδοµή σε µηχανικά 
µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου. 

O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει:  
 

• Της υπ’ αριθµ Φ.Α/9.2/OIK. 28425 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, 
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)   

• Της υπ’ αριθµ.Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 815/Β/1997) 

• Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 3683/11.01.2013 
και Α∆Α: BΕ∆ΦΟΡΕ1-4ΨΟ,  για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε 
(Τοµείς Μηχανικών και Ε.∆.Ε), ΚΑΕ: 0863, οικ. έτους 2013 για την ετήσια 
συντήρηση 2013 - 2014 των ανελκυστήρων κτηρίου  ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, η 
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 26 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  εντολών 
πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας των  Τοµέων  Μηχανικών& Ε.∆.Ε. 
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• Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 196/29.04.2013 και 
Α.∆.Α.: ΒΕΝ8ΟΡΕ1-6ΜΑ  ποσού 3.425,55 € για την πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 
για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την 
πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίου  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 196 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών 

• Των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. Πρωτ. πρωτ. 
50786/24.05.2013  και Α∆Α:BEXBOΡE1-NT0, ποσού 9.225,00 € 
58297/12.06.2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΖΦΟΡΕ1-Γ6Ξ, ποσού 34.563,00€ για 
την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΑΥ (Τοµέας Υγειονοµικών), 
ΚΑΕ:0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 & την 
εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων  
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, αντιστοίχως, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 645 και  699 
αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών. 

• Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και 
Α.∆.Α.: ΒΕΖ0ΟΡΕ1-∆ΡΗ,  ποσού 1968,00 € για την πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α, ΚΑΕ: 0887, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 
2013 - 2014 των ανελκυστήρων κτηρίου  ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α, η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 160  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών. 

• Των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 5172/12.06.2013 
και Α.∆.Α.: ΒΕΖΘΟΡΕ1-3ΚΑ ποσού 1.968,00 €και 5173/12.06.2013 και 
Α.∆.Α.: ΒΕΖΘΟΡΕ1-8ΥΥ,  ποσού 8.856,00 € για την πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.), ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 
για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την 
πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίου  ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε αντιστοίχως, οι  
οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 68 και 69  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών. 

• Της απόφασης επί του 13ου θέµατος της 231ης/23.05.2013 συνεδρίασης  
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α  µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την 
ετήσια συντήρηση (2013-2014) και την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης 
των ανελκυστήρων ιδιοκτησίας τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  ( Α∆Α: ΒΕΖΚΟΡΕ1-ΦΤΣ) 

• Της απόφασης επί του 7ου θέµατος της 238ης/27.06.2013 συνεδρίασης  
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α  µε την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης του 
προαναφερθέντος πρόχειρου διαγωνισµού ( Α∆Α:  ΒΛ4ΖΟΡΕ1-ΥΗΙ) 

• Της υπ’ αριθµ. 11/2013 ∆ιακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ετήσια 
συντήρηση (2013-2014) και την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης των 
ανελκυστήρων ιδιοκτησίας τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  (Α∆Α: ΒΛ4ΨΟΡΕ1-Σ46) 

• Της απόφασης επί του 7ου θέµατος της 250ης /19.09.2013 συνεδρίασης  
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α  ( Α∆Α:  ΒΛ9ΑΟΡΕ1-Ω31) 

στη συµβαλλόµενη επιχείρηση µε την επωνυµία «SmarTech Moλδοβανίδου 
Καλλιόπη», την ετήσια συντήρηση (2013-2014) & την εκτέλεση εργασιών για την 
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πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην 
Αθήνα.  
 
  Ο Εργολάβος  αναλαµβάνει: 

� να παρέχει µε ειδικευµένο  προσωπικό του τις υπηρεσίες συντήρησης 
των  ανελκυστήρων προσώπων και των εξαρτηµάτων τους, που 
ανήκουν στον Εργοδότη  των κτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται 
κατωτέρω(§α) και βρίσκονται στην Αθήνα Αττικής (στο εξής οι 
«Ανελκυστήρες»), ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους 

� να εκτελέσει τις εργασίες για την πιστοποίηση και έκδοση των 
σχετικών πιστοποιητικών των υφισταµένων ανελκυστήρων των κτηρίων, 
όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω (§β) σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης & την εκάστοτε 
ισχύουσα  νοµοθεσία για τους ανελκυστήρες.  

 
α) Η ετήσια περιοδική συντήρηση και επίβλεψη αφορά στους 
υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα  κτήρια ιδιοκτησίας των 
Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των Τοµέων 
Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και των Τοµέων Πρόνοιας  
∆ικηγόρων Αθηνών που βρίσκονται στις ακόλουθες  διευθύνσεις:  

 
1. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  

ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

2. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 
ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

3. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  
ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

4. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  
ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

5. Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  
ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

6. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 
8 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

7. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  450 kg, 
6 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

8. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24 

9. Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 
5 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

10. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 
ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

11. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 
ατόµων,13 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

12. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 12. 
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13. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 12. 

Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Για τον σκοπό 
αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων από ειδικευµένο 
προσωπικό. 
 
Η επιβαλλόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία συντήρηση περιλαµβάνει τον 
κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών 
διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του 
ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία 
µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, 
βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων 
ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. 
 
Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της 
ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων καθώς 
επίσης τον καθαρισµό και την λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων 
και γενικά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 
εξαρτηµάτων ή των διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, οµαλή και 
ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. 
 
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Εργολάβου-συντηρητή καθώς και του 
Εργοδότη-ιδιοκτήτη των κτηρίων καθορίζονται αναλυτικώς µε την υπ’ αριθµ. 
Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) κοινή υπουργική απόφαση. 
 
Ο Εργολάβος -συντηρητής βαρύνεται µε την αξία των λιπαντικών και υλικών 
καθαρισµού των ανελκυστήρων. ∆εν έχει οικονοµική υποχρέωση για 
αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτηµάτων υποκειµένων σε φθορά από συνήθη ή 
κακή χρήση,  σε φθορά από χρήση βίας, βανδαλισµού σαµποτάζ ή άλλη 
ανωτέρα βία . Η αξία των ανωτέρω εξαρτηµάτων βαρύνει το Ταµείο µετά από 
έγκριση της αντικατάστασής τους από αυτό. 
 
Σε περιπτώσεις εµφανίσεως οποιασδήποτε ανωµαλίας ή βλάβης  
ανελκυστήρων απροόπτων ή µη, ή διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής 
ειδοποιούµενος αρµοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν 
και  εντός 2 ωρών µετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση,  και 
παρέµβαση µέσω των  απαιτουµένων εργασιών αποκατάστασης της οµαλής 
λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:30 π. µ. έως 20:00 µ.µ. 
 
β) Οι εργασίες πιστοποίησης αφορούν στους  υφιστάµενους ανελκυστήρες 
που λειτουργούν στα  κτήρια ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των 
Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, και βρίσκονται στις 
ακόλουθες  διευθύνσεις:  
 

1. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  
ατόµων, 8 στάσεων 

2. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  
ατόµων, 7 στάσεων 
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3. Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  
ατόµων, 8 στάσεων 

4. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 
στάσεων 

5. Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 
5 στάσεων 

6. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 
ατόµων, 8 στάσεων 

7. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 
ατόµων,13 στάσεων  

8. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 
στάσεων 

9. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 
στάσεων 

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στους ανελκυστήρες θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης και οι 
απαραίτητες αλλαγές και εργασίες θα γίνουν ώστε οι ανελκυστήρες να είναι 
σύµφωνοι µε τα αντίστοιχα πρότυπα και µε το  ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08, ώστε να 
καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών. 
 
Οι παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης έχουν ως εξής: 

 

� Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 
kg, 8 ατόµων,13 στάσεων. 

I. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 1 – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη 
επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, 
σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να 
έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του 
περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 11 & ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του 
θαλάµου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, 
ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 
εσωτερικό του θαλάµου, η οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία 
διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους 
τουλάχιστον 2 m από τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα 
του φρεατίου. (Β∆ 890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 
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9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω 
απόληξη φρέατος. 

 

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 2 – ΜΕΣΑΙΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη 
επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, 
σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να 
έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του 
περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 11 &ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του 
θαλάµου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, 
ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 
εσωτερικό του θαλάµου, η οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία 
διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους 
τουλάχιστον 2 m από τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα 
του φρεατίου. (Β∆ 890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω 
απόληξη φρέατος. 

 

III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 3 – ∆ΕΞΙΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη 
επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, 
σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να 
έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του 
περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 11 &ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του 
θαλάµου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, 
ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 
εσωτερικό του θαλάµου, η οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία 
διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 
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6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους 
τουλάχιστον 2 m από τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα 
του φρεατίου. (Β∆ 890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω 
απόληξη φρέατος. 

 

� Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 
ατόµων, 4 στάσεων 

 

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 4 – ΜΕΓΑΛΟΣ 

1. Θα πρέπει να υπάρχει ρευµατοδότης (πρίζα) στο χώρο του µηχανοστασίου.  

2. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη 
επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, 
σηµ. 16) 

3. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του 
τροχαλιοστασίου. 

4. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους    0,75 m.    (Φ.Ε.Κ. 
2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 9) 

5. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω 
απόληξη φρέατος. 

6. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα 
του φρέατος και για ύψος 2 m. (3.8) 

7. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό 
του θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 
6 (διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

8. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την 
παροχή ρεύµατος (αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 4). 

9. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας. Ο νέος περιοριστήρας θα πρέπει να 
φέρει τη σήµανση CE, διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται 
µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 5). 

10. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του 
περιοριστήρα ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 11) 

11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου 
(αρπάγη ανόδου). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 12) 

 

� Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 
ατόµων, 4 στάσεων. 

I. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 5 – ΜΙΚΡΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη 
επιτήρησης και αποφυγής αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 
3, σηµείο 16) 

2. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του 
τροχαλιοστασίου. 
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3. Ο χώρος του τροχαλιοστασίου θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισµού, διακόπτη φωτισµού και ρευµατοδότη (πρίζα).  

4. Να γίνει ρύθµιση στο µήκος των συρµατόσχοινων ώστε νε ενεργοποιείται ο άνω 
τερµατικός διακόπτης πριν το αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του.  

5. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους 0,75 m. (Φ.Ε.Κ. 
2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 9) 

6. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην 
κάτω απόληξη φρέατος. 

7. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον 
πυθµένα του φρέατος και για ύψος 2 m.  

8. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο 
εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε 
υπηρεσία διάσωσης). 

9. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από 
την παροχή ρεύµατος (αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 4). 

10. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας. Ο νέος περιοριστήρας θα πρέπει να 
φέρει τη σήµανση CE, διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να 
γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 5).  

11. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης 
του περιοριστήρα ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 11)  

12. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του 
θαλάµου (αρπάγη ανόδου). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 12) 

 

� Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 
kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων. 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 

2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

Μηχανοστάσιο 

3. Έλεγχος βραχυκυκλώµατος.  

4. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. 
αρπάγη ανόδου). 

Φρεάτιο 

5. Να κοντύνουν 15 cm τα συρµατόσχοινα και να ρυθµιστεί το πάνω τέρµα διαδροµής 
έτσι ώστε να κόβει προτού βρει το αντίβαρο τον υδραυλικό προσκρουστήρα. 

6. Κατά την κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου βρίσκει το σφικτηράκι του ρεγουλατόρου 
στο κοντάκτ του τανυστήρα. Να µειωθεί η κάτω υπερδιαδροµή και να ρυθµιστεί 
ανάλογα το κάτω τέρµα διαδροµής. 

7. Να αντικατασταθεί το κοντάκτ στον τανυστήρα στον πυθµένα. 

Θάλαµος 

8. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα 
ρεύµατα. (Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού 
ασφαλείας) 

9. ∆εν λειτουργεί το κουδούνι. 
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10. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 

� Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  
225 kg, 3  ατόµων, 7 στάσεων. 

      

∆ΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 

2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

Μηχανοστάσιο 

3. ∆εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 

4. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να 
είναι διπλής ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του 
ρεγουλατόρου. 

Φρεάτιο 

5. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 

6. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 2ου ορόφου. 

7. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου 
του ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 

8. Ο ανελκυστήρας έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει το υπόγειο. Κατά τον έλεγχο η 
τελευταία κάτω στάση είχε ακυρωθεί. Στην περίπτωση που παραµείνει ως έχει η 
κατάσταση θα πρέπει να ανέβουν οι προσκρουστήρες του θαλάµου έτσι ώστε η 
κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου (από το ισόγειο ) να µην ξεπερνάει τα 50 cm. 
Επίσης πρέπει το χειριστήριο στον πυθµένα να µετακινηθεί στο ύψος του ισογείου. 
Σε αντίθετη περίπτωση ( που γίνει ενεργή η στάση στο υπόγειο) θα πρέπει να 
συνδεθεί µε το κύκλωµα των κλειδαριών η κλειδαριά του υπογείου και να κοπεί το 
σίδερο που βρίσκεται στο ύψος του ισογείου κάτω από το θάλαµο. 

9. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. 
αρπάγη ανόδου). 

Θάλαµος 

10. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που 
να ελέγχει την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να 
µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 

11. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα 
ρεύµατα (Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού 
ασφαλείας). 

12. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 

13. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

  

� Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  
225 kg, 3  ατόµων, 8 στάσεων. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Γενικά 
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1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 

2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

Μηχανοστάσιο 

1. ∆εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 

2. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να 
είναι διπλής ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του 
ρεγουλατόρου. 

Φρεάτιο 

3. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 

4. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 5ου ορόφου. 

5. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου 
του ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 

6. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. 
αρπάγη ανόδου). 

7. Να µπει ο αριστερός µαύρος προσκρουστήρας του θαλάµου στο αντίβαρο , και ο 
αντίστοιχος του αντίβαρου να πάρει τη θέση του. 

Θάλαµος 

8. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που 
να ελέγχει την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να 
µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 

9. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα 
ρεύµατα (Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού 
ασφαλείας) 

10. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 

11. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 

� Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 
kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων 

1. Τοποθέτηση προστατευτικής λαµαρίνας µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου 

 

� Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 
8 ατόµων, 9 στάσεων. 

1. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα λόγω παλαιότητας του ίδιου και της ηλεκτρικής 
του καλωδίωσης. 

2. Να τοποθετηθεί διάταξη επιτήρησης φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα (controller) του 
ανελκυστήρα (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 16). 

3. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου από τον 
πυθµένα του φρέατος µε ύψος 2m   

4. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην 
κάτω απόληξη του φρέατος 

5. Να τοποθετηθούν θύρες θαλάµου µε κατάλληλες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου της 
κλειστής τους θέσης.  
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6. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο 
εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε EN81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία µε 
υπηρεσία διάσωσης) 

7. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας. Ο νέος περιοριστήρας θα φέρει την 
σήµανση CE, να έχει ηλεκτρικό διακόπτη (κοντάκτ) και η τάνυση της τροχαλίας του 
να γίνεται µε το βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 11). 

8. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία στην 
τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 
3, σηµείο 11) 

9. Να αντικατασταθούν οι κλειδαριές των θυρών φρέατος µε νέου τύπου που να έχουν 
σήµανση CE και το σύστηµα προµανδάλωσης . (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 
3, σηµείο 2). 

10. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου µε ύψος 0,75m (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 9). 

11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του 
θαλάµου (αρπάγη ανόδου).( ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 12). 

12. Να αντικατασταθούν οι προσκρουστήρες θαλάµου και αντιβάρου µε νέου τύπου µε 
σήµανση CE (τύπος συσσώρευσης ενέργειας µε επιβραδυνόµενη επαναφορά). 
ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 14.) Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει έτσι 
ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς χώροι προστασίας στην άνω (0.70m) και στην 
κάτω κατάληξη  φρέατος (0.70m) όταν το αντίβαρο και ο θάλαµος αντίστοιχα έχουν 
καθίσει πάνω στους προσκρουστήρες τους και τους έχουν πλήρως συµπιέσει. 

 

� Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 
12 ατόµων, 8 στάσεων 

1. Να γίνει ρύθµιση στη θέση του άνω τερµατικού διακόπτη ώστε να ενεργοποιείται 
πριν το αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του.  

2. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο 
εσωτερικό του θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη 
επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

3. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από υπερτάχυνση στην 
άνοδο (αρπάγη ανόδου ή άλλη ισοδύναµη διάταξη). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 12). 

4. Κάτω από τον πυθµένα του φρεατίου υπάρχει µια θύρα που οδηγεί σε προσβάσιµο 
χώρο κάτω από το φρεάτιο. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν στερεά βάθρα 
που να εδράζονται οι κοιλοδοκοί των προσκρουστήρων θαλάµου και αντίβαρου. 

5. Το βάρος του αντίβαρου ισούται µε το ίδιο βάρος θαλάµου συν 75 Kgr περίπου. 
Αξιολόγηση της επάρκειας του βάρους αντίβαρου και διορθωτικές ενέργειες εφόσον 
δεν είναι επαρκές. 

 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης θα πρέπει να 
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη 
επαναλειτουργία του ανελκυστήρα. 
Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέµβαση είναι η διακοπή της 
λειτουργίας του ανελκυστήρα και η τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, 
πινακίδων µε την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ". 
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Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Η  συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αναλυτικά περιγράφηκε πιο πάνω, 
θα γίνεται, όπως απαιτείται από την σχετική νοµοθεσία. Ο αριθµός των 
συντηρήσεων κάθε ανελκυστήρα  ανέρχεται σε δύο φορές τον µήνα. 
 
2. Η εκτέλεση των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο εντός πενταµήνου, από την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Εργολάβο εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 100 € για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Μετά την 
παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Εργολάβος κηρύσσεται 
έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Εργολάβο προσφερθείσα τιµή βάσει της 
υπ’ αριθµ. 197481/12-07-2013 προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την 
απόφαση επί του 7ου θέµατος της 250ης /19.09.13 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή το συνολικό ποσό των  30.849,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 
(7.095,27 €) ήτοι, συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 37.944,27. 
Το συνολικό ποσό αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σύµβασης, της όποιας 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ως εξής: 

• ανά ανελκυστήρα και ανά Τοµέα για την µηνιαία συντήρηση  (ΠΙΝΑΚΑΣ 
Α.) &  

• ανά ανελκυστήρα και ανά Τοµέα για την εκτέλεση των  εργασιών για την 
πιστοποίηση (ΠΙΝΑΚΑΣ Β.)   

Tο ανωτέρω συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων  θα 
καταβάλλεται από τον Εργοδότη τµηµατικά βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων, 
εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και 
µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
 
 Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη 
αστικής ευθύνης από την λειτουργία των ανελκυστήρων, ανεξαρτήτως ύψους 
αυτών. 
 Για κάθε ανελκυστήρα η πληρωµή των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση, θα 
γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και την έκδοση των σχετικού 
πιστοποιητικού του ανελκυστήρα. 
Για την παραλαβή των πιστοποιηµένων ειδών και εργασιών θα συνταχθεί 
σχετικό πρακτικό από τα αρµόδια όργανα  του Εργοδότη. 
2. Αναλυτικώς : 

 Ο Εργολάβος  βάσει της προσφοράς του θα λάβει για το σύνολο της ετήσιας 
συντήρησης των ανελκυστήρων το συνολικό ποσό των 9.328,32 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, (ήτοι 7.584,00€ + 1.744,32€ = 9.328,32€). θα 
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Συγκεκριµένα θα λαµβάνει ως µηνιαία αµοιβή για την συντήρηση των 
ανελκυστήρων το συνολικό ποσό των 632,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ύστερα από 
προσκόµιση  τιµολογίων του ως εξής:  

• α) το ποσό των 89,58 € πλέον Φ.Π.Α. για καθένα από τους 11 
πρώτους µήνες και το ποσό των 89,62 € πλέον Φ.Π.Α. για τον 
τελευταίο µήνα, για τους ανελκυστήρες του  κτηρίου επί της οδού 
Κολοκοτρώνη 4-Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό  (ήτοι 
(89,58€Χ11µήνες)+(89,62€Χ1µήνα)=1.075,00 € ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) 

• β) το ποσό των 85,75 € πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες του  
κτηρίου επί της οδού Βουκουρεστίου 30–Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα 
παραστατικό (ήτοι 85,75Χ12µήνες=1.029,00 € ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) 

• γ) το ποσό των 40,75€ πλέον Φ.Π.Α. για τον ανελκυστήρα του  κτηρίου 
επί της οδού Σωκράτους 53  –Αθήνα, τιµολογούµενο σε ένα 
παραστατικό (ήτοι 40,75Χ12µήνες=489,00 € ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) 

• δ) το ποσό των 81,92 € πλέον Φ.Π.Α. για καθένα από τους 11 
πρώτους µήνες και το ποσό των 81,88 € πλέον Φ.Π.Α. για τον 
τελευταίο µήνα, για τους ανελκυστήρες του  κτηρίου επί της οδού 
Χαριλάου Τρικούπη 34-Αθήνα,  τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό 
(ήτοι  (81,92€Χ11µήνες)+(81,88€Χ1µήνα)=983,00 € ετησίως πλέον 
Φ.Π.Α.) 

• ε) το ποσό των 334,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες των  
κτηρίων επί των οδών Σταδίου 29,  Αχαρνών 27& Αχαρνών 29-Αθήνα, 
τιµολογούµενο σε ένα παραστατικό (ήτοι 334,00Χ12µήνες=4008,00 € 
ετησίως πλέον Φ.Π.Α.) 

Για την εκτέλεση των εργασιών για την πιστοποίηση και έκδοση των 
σχετικών πιστοποιητικών των υφισταµένων ανελκυστήρων που λειτουργούν στα  
κτήρια ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του 
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών θα λάβει το συνολικό ποσό των 23.265 € πλέον 
Φ.Π.Α., όπως επιµερίζεται:  

• Το ποσό των 4.380,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες του 
κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., επί της οδού 
Βουκουρεστίου 30–Αθήνα 

• Το ποσό των 17.495,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τους ανελκυστήρες των 
κτηρίων ιδιοκτησίας των  Τοµέων Υγειονοµικών, επί των οδών Σταδίου 
29,  Αχαρνών 27& Αχαρνών 29-Αθήνα,  

• Το ποσό των 1.390,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τον ανελκυστήρα του 
κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών,  επί της οδού 
Σωκράτους 53  –Αθήνα  
 
 

3. Τον Εργολάβο βαρύνουν   οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και 
όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια της σύµβασης επιβληθούν ως 
εξής: 

• Για µεν τα τιµολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.: 
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0,10% & 0,25% υπέρ ∆ηµοσίου στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
προµήθειας ειδών (δεν επιβαρύνουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 
0,30% υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου προµήθειας 
ειδών (δεν επιβαρύνει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 
0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός 
του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή 
υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. 
 
• Για δε  τα τιµολόγια όλων των υπολοίπων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.: 
3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
2,4% χαρτόσηµο στο ποσό της κράτησης του Μ.Τ.Π.Υ. 
0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός 
του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή 
υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. 

 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) 
περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 30.849,00 €  πλέον Φ.Π.Α. και 
βαρύνουν τον Εργολάβο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 
 
 
4. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Εργολάβος οφείλει να προσκοµίσει 
στον Τοµέα, τα εξής: 

Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης – ∆.Α. ή/και Τιµολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών. 
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο. 

 
5. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµφωνείται  για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους  από την υπογραφή της σύµβασης. 

6. Στην περίπτωση µεταβολής  της  Ιδιοκτησίας ή αλλαγής χρήσης ή 
µετεγκατάστασης των υπηρεσιών ενός ή περισσοτέρων των ανωτέρω κτηρίων η 
σύµβαση λύεται αζηµίως για έκαστο κτήριο  10 ηµέρες µετά την έγγραφη 
ενηµέρωση του Εργολάβου για την µεταβολή αυτή. 

 
∆. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ  

 
1.  Ο Εργολάβος, κατέθεσε την µε αριθµό W00164/00/11.10.2013 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού 3.084,90 
ευρώ της ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ υπέρ του  Ε.Τ.Α.Α., που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  Η 
εγγυητική επιστολή αυτή ισχύει καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης και θα 
επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών 
του και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  
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2. Ο Εργολάβος ασφάλισε  κάθε  ανελκυστήρα µε δαπάνες του σε 
αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του 
διαχειριστή & του συντηρητή από κάθε ατύχηµα, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 
4137900810 ασφαλιστήριο της εταιρείας ΑΤΕ Ασφαλιστική , ισχύος µέχρι 
09.04.2014  και συγκεκριµένα: 

• για µεµονωµένο ατύχηµα (σωµατικές βλάβες ή θάνατο 
συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη 
& ψυχική οδύνη) µέχρι του ποσού των 15.000 €, 
• για οµαδικό ατύχηµα όσοι και να είναι οι παθόντες ή οι δικαιούχοι 
αθροιστικά για σωµατικές βλάβες µέχρι του ποσού των 30.0000 €, 
• για υλικές ζηµιές, σε πράγµατα ή και ζώα που ανήκουν σε τρίτους ( για 
κάθε ατύχηµα ή σειρά ατυχηµάτων που έχουν την ίδια αιτία, ανεξάρτητα 
από τον αριθµό των δικαιούχων), µέχρι του ποσού των 10.000 €, 
• συνολική ευθύνη για όλη την διάρκεια της ασφάλισης, µέχρι του ποσού 
των 60.000€ 

  

Επειδή η διάρκεια της ασφάλισης πρέπει να ισχύει όσο θα διαρκεί και η 
παρούσα σύµβαση, ο ανάδοχος οφείλει µε την λήξη του ανωτέρω 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου να προβεί στην ανανέωσή του και να προσκοµίσει 
το νέο ασφαλιστήριο στο Ταµείο. 

 

Ε.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε 
τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.  

Ο Εργολάβος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα 
προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης.   
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα 
µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και η 
λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των 
εκτελουµένων εργασιών. 

Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή 
ή άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Εργολάβος 
για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν 
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των 
ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό 
υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Εργολάβο. 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην 
περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, 
αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω 
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θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε 
όρου της σύµβασης. 
 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης 
γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

2. Ο Εργολάβος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων 
µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να 
ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι 
οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων 
όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών.  

5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια 
δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε επτά  (7) 
πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβαν ένα ο Εργολάβος και έξι ο 
Εργοδότης. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

                του  Ε.Τ.Α.Α.   

   

   

   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  

 

 

Ελέγχθηκε για την νοµιµότητα των όρων  

Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΤΑΑ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ 

   

ΕΤΑΑ / Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ (€) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  4 
Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού 
φορτίου 600 kg,  8 στάσεων 

45,00€ 

 

2) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  4 
Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού 
φορτίου 525 kg, 8 στάσεων 

44,58€ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ) 

& 

44,62€ 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Ε.Τ.Α.Α /ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ε 

89,58 € ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 
ΜΗΝΕΣ & 

89,62 € ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΜΗΝΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 1.075,00€ 

 
 

ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α (Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ (€) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 
Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

7 στάσεων 

                     41,92€ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ) 

& 

41,88€ 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ) 

2) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 
Ονοµαστικού φορτίου 450 kg, 

7 στάσεων 

40,00€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α 

81,92 € ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 11  
ΜΗΝΕΣ & 

81,88€ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 983,00€ 
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ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ (Τοµέας Υγειονοµικών) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ (€) ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 

1) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 
Ανελκυστήρας Νο1 Αριστερός, 
Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

13 στάσεων 
40,00€ 

2) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 
Ανελκυστήρας Νο 2 Μεσαίος, 
Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

13 στάσεων 
40,00€ 

3) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 
Ανελκυστήρας Νο 3 ∆εξιός, 
Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

13 στάσεων 
40,00€ 

4) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 
Ανελκυστήρας Νο 4 Μεγάλος, 
Ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 

4 στάσεων 
40,00€ 

5) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 
Ανελκυστήρας Νο 5 Μικρός, 
Ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 

4 στάσεων 
40,00 

6) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 
Ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 

5 στάσεων 42,00€ 

7) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 
Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

9 στάσεων 43,00€ 

8) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 
Ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 

8 στάσεων 49,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
  ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

334,00€ 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 4.008,00€ 

 
ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ (€) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 
Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού 
φορτίου 600 kg, 8 στάσεων 40,75€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 

40,75€ 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 489,00€ 

 
 

ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ (€) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 
Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού 
φορτίου 225 kg, 8 στάσεων 43,75€ 

2) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 
Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού 
φορτίου 225 kg, 7 στάσεων 42,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε 

85,75 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 1.029,00 
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ΑΝΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (€ ) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο1 Αριστερός, 

Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

13 στάσεων 

2.850,00€ 

2) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 2 Μεσαίος, 

Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

13 στάσεων 

2.850,00€ 

3) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 3 ∆εξιός, 

Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

13 στάσεων 

2.850,00€ 

4) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 4 Μεγάλος, 

Ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 

4 στάσεων 

2.500,00€ 

5) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 5 Μικρός, 

Ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 

4 στάσεων 

2.100,00€ 

6) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 
Ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 

5 στάσεων 
150,00€ 

7) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 
Ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 

9 στάσεων 
2.150,00€ 

8) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 
Ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 

8 στάσεων 
2.045,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
17.495,00 
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ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (€) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 
Ανελκυστήρας, Ονοµαστικού 

φορτίου 600 kg, 8 στάσεων 
1.390,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 
1.390,00 

 
 
 
 

ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.∆.Ε.) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (€ ) ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

1) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 
Ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 

8 στάσεων 
2.100,00€ 

2) ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 
Ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 

7 στάσεων 
2.280,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε 
4.380,00 

 
 
 
 
 

 

 


